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PRACOVNÍ
ZKUŠENOSTI

Přírodovědecká fakulta UK leden 2015 — dosud

Skauti na Zemi březen 2015 — dosud

Popularizační redakce PřF UK leden 2013 — leden 2015

Hrad Kašperk srpen 2011 — červenec 2016

FoRS - České fórum pro
rozvojovou spolupráci

březen 2015 — září 2015

Člen výzkumného týmu
Spoluřešitel projektu: Factors and conditions affecting sanitation behaviour change in
developing countries, financovaného GA ČR. Účast na terénním výzkumu v indickém
státě Jharkhand v září–říjnu 2016.

Lektor globálního vzdělávání
Lektor globálního rozvojového vzdělání ve společném projektu Junáka a organizace
NaZemi

Redaktor
Zpracování odborných studií do formy popularizačně naučných článků

Průvodce

Stážista
Odborně analytická stáž, Policy asistent

VZDĚLÁNÍ Regionální a politická geografie
(Ph.D.)

2016 — dosud

Regionální a politická geografie
(Mgr.)

2014 — 2016

Demografie se sociální geografií
(Bc.)

2011 — 2014

Středoškolské vzdělání 2007 — 2011

Přírodovědecká fakulta UK

Přírodovědecká fakulta UK

Přírodovědecká fakulta UK

Gymnázium Na Zatlance, Praha 5
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KVALIFIKACE Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK

·Zvolený studentský senátor pro období 2015-2017

·1. místopředseda Akademického senátu od března 2016

·Člen studijní komise, ekonomické komise, disciplinární komise

·Absolvent školení ASCA (Akademické senáty, Vysokoškolská legislativa)

Skautské hnutí

·Participace na vedení oddílu 2006-2013

·Propagace a PR pro akci Roverway 2016

·Absolvent vůdcovského kurzu Pavučina 2011–2012

Jazykové dovednosti: Anglický jazyk: úroveň C1, Německý jazyk: úroveň A1

Osobnostní dovednosti: týmová práce, organizační schopnosti, komunikace, veřejný
projev, vedení týmu

ZÁJMY Cestování po Asii (v době monzunu i mimo ní), hra na kytaru, poznávání skrytých
zákoutí Prahy, natáčení videí

František Ficek 2


	František Ficek
	PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
	Přírodovědecká fakulta UKleden 2015 — dosud
	Skauti na Zemibřezen 2015 — dosud
	Popularizační redakce PřF UKleden 2013 — leden 2015
	Hrad Kašperksrpen 2011 — červenec 2016
	FoRS - České fórum pro rozvojovou spoluprácibřezen 2015 — září 2015

	VZDĚLÁNÍ
	Regionální a politická geografie (Ph.D.)2016 — dosud
	Regionální a politická geografie (Mgr.)2014 — 2016
	Demografie se sociální geografií (Bc.)2011 — 2014
	Středoškolské vzdělání2007 — 2011

	KVALIFIKACE
	ZÁJMY


